
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2022 
 

privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării 
programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea 
proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” 
Inițiatori: Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați, Răzvan Ionuț 
Adumitroaiei, Adrian - Dănuț Alexandru, Constantina Constandachi, Iulian Iosif - consilieri 
județeni.  
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 8777/23.08.2022 
 Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii, studii 
și prognoză economico-socială a Consiliului Județean Galați și al Comisiei de specialitate nr. 5 
juridică, pentru administrație publică locală, de respectare a drepturilor și libertăților cetățenești, de 
cooperare interinstituțională a Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia 
Grigorescu” al Județului Galați nr. 3.336.608 din 20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 8.777 din 21.07.2022; 
 Luând în considerare dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002, privind organizarea 
și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. h), alin. (7) lit. a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea derulării programului 
„Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și 
private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”. 

         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului 
de parteneriat și realizarea tuturor demersurilor și activităților aferente acestuia. 

Art. 2. Pentru derularea programului stipulat la art. 1 se va utiliza suma de 42.000 lei 
asigurată din bugetul local al Județului Galați. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General 
Eremia Grigorescu” al Județului Galați” și Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 

 

 
 
 

 

 
Consilier - Laurenţiu Goea  
18.08.2022/1 ex.                                                                

Secretar General al Județului, 
Ionel Coca 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul General al Județului, 

Ionel Coca 
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Anexă 

 
 

 

 
Nr.  _________/______ 

 

 
Nr.  _________/______ 

 

 
Nr.  _________/______ 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul 
Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentat prin domnul Costel Fotea – Președinte, în 
calitate de partener, 
 
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galați, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galați, județul 
Galați, România, cod poștal: 800119, reprezentată prin domnul Răzvan Ionuț Adumitroaiei, – 
Președinte, în calitate de partener, 
 
și 
 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați cu 
sediul în Strada Mihai Bravu nr. 36, Galați, județul Galați, România, cod poștal: 800208, 
reprezentat prin colonel Ion Toma – Inspector Șef, în calitate de organizator/inițiator, 
 
 Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze: 
 
I. OBIECTUL ACORDULUI 
Obiectul prezentului acordul de parteneriat îl constituie colaborarea Județului Galați, prin Consiliul 
Județean Galați în parteneriat cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și cu 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, în scopul 
inițierii și derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, 
protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din 
cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” 
 

II. DURATA ACORDULUI 
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și va avea o durată de acțiune 
determinată de atingere obiectivelor propuse. 
 
III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
A. Contribuția Consiliului Județean Galați, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, 
constă în achiziționarea a 2 (două) Camere Termoviziune cu infraroșu profesionale cu 
recunoaștere de obiecte la distanță lungă, în condițiile legii. Totodată, toate echipamentele 
achiziționate de către Consiliul Judetean Galaţi prin acest program vor fi predate în folosință 
gratuită, pe bază de contract de comodat și proces verbal de predare/primire, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați 
 
B. Contribuţia Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, în calitate de partener în cadrul 
prezentului acord, constă în: 
1) Desemnarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi care să fie implicat 
în coordonarea activităţilor stabilite în program; 
2) Sprijinirea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 
Galați pentru implementarea activităților prevăzute în cadrul programului „Creșterea eficienței 
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misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea 
siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General 
Eremia Grigorescu” al Județului Galați”. 
 
C. Contribuţia Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al 
Județului Galați în calitate de organizator/inițiator în cadrul prezentului acord constă în: 
1) Va prelua pe bază de contract de comodat şi proces verbal de predare/primire echipamentele 
menționate. 
2) Va asigura buna întreţinere a echipamentelor primite precum şi mentenanţa acestora; 
3) Va folosi Camerele Termoviziune cu infraroșu profesionale cu recunoaștere de obiecte la 
distanță lungă, numai pentru activităţile din cadrul programului; 
4) Va menţiona în cadrul acţiunilor de promovare a programului, precum şi pe parcursul 
desfăşurării acestuia, a calităţii de parteneri a Consiliului Judeţean Galaţi şi a Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Galaţi. 
 
IV. MONITORIZAREA ACORDULUI: 
A. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați va 
prezenta informări anuale privind activitatea desfășurată în cadrul programului și rezultatele 
obținute care vor fi înaintate Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică. 
B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza modul de derulare a programului, 
luând sau propunând, după caz, măsurile care se impun. 
 
Acordul de Parteneriat este semnat în 3(trei) exemplare originale, toate având valoare juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 
 

Județul Galați 
Consiliul Județean Galați, 

 
 

Președinte 
Costel Fotea 

Autoritatea Teritorială De 
Ordine Publică Galați,  

 
 

Președinte A.T.O.P. Galați 
Consilier Județean 

 

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”General Eremia 

Grigorescu” al Județului Galați, 
 

Inspector Șef, 
Colonel 

Ion Toma 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 8777/23.08.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea Acordului de 
parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării programului 

„Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților 
publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 
Galați” 

 
Programul „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea 

proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” 
este un proiect de colaborare de interes județean și are ca obiectiv general creșterea 
siguranței cetățeanului prin realizarea condițiilor necesare supraviețuirii în situații de urgență 
și participării la protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu și a bunurilor materiale, 
precum și a mediului în vederea asigurării unei reacții rapide și eficiente în cazul intervenției, 
pentru îmbunătățirea capacității de răspuns. 
  Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică a 
reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a 
căutat să identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv. 
  Având în vedere prevederile art. 17, alin. (3) din Legea nr. 218/2002, privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 
Galați reprezintă o forță de sprijin „care participă la planificarea și executarea activităților de 
menținere a ordinii și siguranței publice sub conducerea Poliției Române”. 
  Potrivit prevederilor art. 173 alin. (5) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, „[…] consiliul județean asigură, potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
județean privind […] situațiile de urgență […]”. 
  Art. 173 alin. (7) lit. a) din același act normativ prevede: „În exercitarea atribuțiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean: a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, 
în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public județean;” 
  În temeiul prevederilor legale expuse mai sus, Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Galați a adoptat un program de activități în vederea cunoașterii stării de ordine 
publică și siguranței cetățenilor din localitățile județului Galați. Astfel s-a constatat necesitatea 
adoptării unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” 
al Județului Galați. 
  Scopul programului prevăzut în acordul de parteneriat „Creșterea eficienței misiunilor 
de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea 
siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” este asigurarea unei reacții rapide și 
eficiente pe timpul misiunilor de căutare-salvare efectuate pe teritoriul județului Galați. 

Contribuția fiecăreia dintre părți pentru îndeplinirea obiectivului general este detaliată 
la punctul III al programului, prezentat în Anexă. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 



modificările și completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea 
procedurii de dezbatere publică. 

În baza argumentelor prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și adoptare 
proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea Acordului de parteneriat 
încheiat între Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în 
vederea în derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, 
protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din 
cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 
Galați”.  

Solicităm avize din partea Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Județean 
Galați. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 Consilier Județean 
RĂZVAN IONUŢ 
ADUMITROAIEI 

Consilier Județean 
ADRIAN - DĂNUŢ 

ALEXANDRU 
 

Consilier Județean 
CONSTANTINA 

CONSTANDACHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier Județean 
IULIAN IOSIF 
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Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate  
 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea Acordului de 
parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General 
Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării programului „Creșterea 
eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și 
private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul  Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați” 

  
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, inițiatorii, domnul Costel 

FOTEA, Președintele Consiliului Județean Galați, și Răzvan Ionuț ADUMITROAIEI, Adrian - 

Dănuț ALEXANDRU, Constantina CONSTANDACHI, Iulian IOSIF - consilieri județeni, propun 

un proiect de hotărâre ședinței în plen, obiectivul urmărit aprobarea Acordului de parteneriat 

încheiat între Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în 

vederea în derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, 

protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din 

cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului 

Galați”.  

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați este un organism cu 

rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Galați 

și își desfășoară activitatea în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 

polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.  

b) legalitatea – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut atât de prevederile art. 

17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 108 lit. d) și 

art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. h), alin. (7) lit. a)  din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 În consecință, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate. 
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